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Kære medlemmer og sponsorer
Julekurve
Så er indsamlingen til julekurve slut, og pengene er sendt til Kanyakoo og Kagwena
Mochiewo. Det blev til i alt 15.075 kr., hvilket svarer til151 julekurve, som nu kan uddeles i de to landsbyer.
Tusind tak til alle giverne. Når jeg ser på listen, er der mange af vore medlemmer og
sponsorer, som har bidraget. Der er også navne, som jeg ikke kender. Det betyder,
at jeres spredning af budskabet har virket. Hvis I kender nogen, som har bidraget,
håber jeg, I vil takke på Vestkenyas Venners vegne.
Bidragene har varieret fra 100 kr. til 1.200 kr., og 17 af kurvene havde giverne ønsket
skulle gå til bestemte familier, alle i Kanyakoo. Det har vi selvfølgelig respekteret og
videresendt til bestyrelsen i Kanyakoo.
Film om Kanyakoo
I 2008 lavede Jan Williams en 35 minutters film for Grimstrup Film. Dens titel var
”Fremad Kenya – Fremad Kanyakoo”. For en måneds tid siden fik jeg en henvendelse fra Jan Williams med tilbud om at redigere i filmen og lægge den på YouTube. Det
var selvfølgelig et tilbud, som Vestkenyas Venner tog imod med kyshånd.
Filmen er nu færdig og kan ses på YouTube på dette link:
https://www.youtube.com/watch?v=_2-on3d-7kE
Hvis ikke det virker at trykke på linket, kan man kopiere det og sætte det ind i en
Google-søgning.
Filmen er blevet ca. 10 minutter kortere, og der er kommet nogle nye oplysninger
med, som er meget relevante.
Jan Williams har gjort det ganske gratis. Filmen fortæller rigtig fint bl.a. om, hvordan
Kanyakoo Self Help Initiativ startede. Den giver også et godt indtryk af landsbyen.
Stor tak til Jan Williams for dette arbejde.
Alle vore medlemmer og sponsorer ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Venlig hilsen
på bestyrelsen vegne
Kurt Pedersen, bestyrelsesmedlem
ruthkurt@icloud.com

